A tanév kezdésekor szükséges eszközök - 1. osztály
Iskolatáska: könnyű, háti
2 + 1 db 1. osztályos vonalazású füzet (14-32) 1 db
matematika füzet
1 db A5-ös hangjegyfüzet
3 db papír iratgyűjtő (füles)
Betűtartó
Hagyományos tolltartó (nem emeletes)
5 db HB-s grafit ceruza (háromszögletű) vagy fogáskönnyítő (gumi)
2 db piros-kék vastag ceruza (posta irón) 2 db
piros-kék vékony ceruza
2 db zöld ceruza
6 db-os színes ceruza készlet
1 db műanyag vonalzó (15 cm)
Matematika doboz („lapos", műanyag) pontos méret kell 20x15 cm széles és 6 cm magas,
különben nem fér be a padba
1 doboz számolókorong
1 csomag számolópálcika (gumizva)
3 db dobókocka
1 db logikai készlet (egybeöntve)
számkártya készlet (gumizva)
1 db hegyes olló
2 db nagy Pritt stiftes ragasztó
Rajz-technika doboz (közepes méretű műanyag doboz)
12 színű vízfesték készlet
6 db-os tubusos tempera készlet + 1 db fehér tempera 1 db
nagy ecsettál (pl.: margarinos doboz) ecsetrongy (fehér
pamut)
3 db ecset (6-os, 8-as, 10-es) 1
doboz zsírkréta (12 színű) 1
doboz natúr gyurma
1 csomag fűzőlap 1
db fűzőtű
1-1 csomag origami színes papírlap 20x20 és A4-es 40 db
famentes műszaki rajzlap
2 csomag famentes fehér írólap

10 db/1 csomag hurkapálcika
20 db normál méretű boríték (otthonra)
Tornazsák: fehér póló (semmilyen minta nem lehet rajta), fehér zokni, edző cipő - a talpa ne fogja
össze a padlót, sötétkék/fekete rövidnadrág Papírzsebkendő Műanyag pohár
Törülköző (kisméretű, akasztós)
Váltócipő (papucs nem lehet!)
Műanyag flakonban ital
Füzet, könyv bekötése átlátszó bekötővel!
MINDEN felszerelésen legyen rajta a tanuló neve és ovis jele!

2. osztályos eszközszükséglet
MATEMATIKA
-

négyzethálós füzet
matematika doboz: - 1 méteres papír számegyenes
- 30 cm vonalzó
- keret nélküli szögletes tükör
-2 db dobókocka
- az ismétléshez az 1. osztályos eszközök
- számolókorong(kék,piros)
- játékpénz

MAGYAR NYELV-ÉS IRODALOM
-

2. osztályos vonalas füzet (16-32) - nyelvtan, olvasás, írás,angol,hit- és erkölcstan

ÉNEK-ZENE
-

hangjegyfüzet (kis alakú) - jó az elsős is

TECHNIKA - RAJZ
- origami papír
- 50 db műszaki rajzlap
technika dobozba: - olló
- ragasztó (stift és tubusos)
- tempera (tubusos)

- zsírkréta (12 darabos)
- ecset (4-es, 10-es)
- rongy
- gyurma
- vízfesték (12 darabos)
- színes ceruza (12 darabos)
- 12 darabos filctoll készlet

Testnevelés

felszerelés

3. osztály szükséges tanszerei
Füzetek:
vonalas füzet: 8 db (száma: 12-32: olvasás, olvasónapló, nyelvtan, írás, fogalmazás, környezet,
lecke, üzenő, angol,etika-hittan)
matematika füzet: 2 db (száma: 27-32)
hangjegyfüzet (jó a 2. osztályos is)
angol szótár füzet

Technika - Rajz (a felszerelést a rajzlap, a dosszié és az írólap kivételével 1 dobozba kérjük rakni. A
dobozon legyen rajta a gyermek neve) technika csomag: 3.osztály
origami papír A/4
olló
ragasztó (stift)
rajzlap: 40 db műszaki dosszié: 2 db (jó a
tavalyi is) vízfesték: 12-es (tempera is) ecset:
4-es, 6-os, 10-es festéktál (margarinos doboz),
rongy színes ceruza: 12 db
Tempera

zsírkréta: 6-os vagy 12-es
gyurma (natúr)
Matematika:
mérőszalag
vonalzó:

1 egyenes (32 cm)
1 derékszögű

óralap
logikai lapok (rongyzsákban)
korong
játék pénz
tükör (szögletes, kétoldalas)
pálcika
2 db dobókocka
Tolltartóban:
grafit ceruza: 5 db
radír (fehér) hegyező
piros, kék, zöld színes (3-3 db) 6os színes készlet rövid vonalzó
Testnevelés: tornazsák, sötétkék vagy fekete rövidnadrág, 5 db fehér póló, fehér zokni, edző cipő (a talpa
ne fogjon)
Kérjük, hogy a felszerelésre írják rá a gyerekek nevét!
Természetesen, ami jó állapotban megmaradt a 2. osztályból, az továbbra is használható.
Váltó cipő (papucs nem jó)

4. osztály szükséges tanszerei
Füzetek:
matematika füzet: 2 db (száma: 27-32) vonalas
füzet: 8 db (száma: 21 -32): olvasás, nyelvtan,
írás, fogalmazás, környezet, lecke, üzenő,
angol, hit és erkölcstan)
hangjegyfüzet (méret: A/5, jó a 3. osztályos is)
szótárfüzet

Technika - Rajz (a felszerelést a rajzlap, a dosszié és az írólap kivételével 1 dobozba kérjük rakni. A dobozon
legyen rajta a gyermek neve)
origami papír A/4
olló
ragasztó (stift - jó minőségű, nagy; és kenőfejes) rajzlap: 50 db
műszaki dosszié: 2 db (jó a tavalyi is) vízfesték: 12-es
(tempera is) ecset: 4-es, 6-os, 10-es festéktál (margarinos
doboz), rongy színes ceruza: 12 db zsírkréta: 6-os vagy 12-es
gyurma (natur) Matematika: mérőszalag
vonalzó: 1 egyenes (32 cm) 1
derékszögű
óralap
játékpénz
tükör (szögletes, kétoldalas)
2 db dobókocka
körző
3. osztályos matematika mellékletek (nem kell újat beszerezni)
Testnevelés (a felszerelést tornazsákban kérjük):
sötétkék vagy fekete rövidnadrág
5 db fehér póló (felirat nélkül)
5 pár fehér zokni
edző cipő (a talpa ne fogjon)
Tolltartóban:
grafit ceruza: 5 db
golyóstoll radír (fehér)
hegyező
piros, kék, zöld színes (3-3 db) 6-os színes készlet
rövid vonalzó
Egyéb:
Váltó cipő (szeptember végétől - papucs NEM JÓ)
Kérjük, hogy a felszerelésre írják rá a gyerekek
nevét!
Természetesen, ami jó állapotban megmaradt 3. osztályból, az továbbra is használható.

